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یادداشت
محمدرضاحیدری

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد

الزامات حمایت از ورزش قهرمانی

ورود بــه عرصــه ورزش قهرمانی همواره بــا بیم و
امید همراه بوده اســت؛ امید به آن که طی کردن
اینمسیربهافزایشنشاطوسرزندگیاجتماعی
منجر شود و بتوان با حرکت منســجم ،با برنامه و
قاعدهمند به مقاصد مذکور در این مســیر رسید.
بیم آن هم اســت که با ورود بیقاعده ،احساســی
و تکیه بر ظرفیتهای بیبازده ،شــاهد هدر رفت
منابع و ظرفیتهای یک شــهر و مردمش باشیم.
لذاوقتآنرسیدهاستبرایورودبهاینمسیرکه
درنفیواثباتشسالهاگفتوگووتجربهموفقو
ت خورده در پیش چشمان ماست ،قواعد و
شکس 
راهکارهاییتعریف،تنظیمونهادینهشود.
مدیریت شهری مشــهد معیارهایی را برای ورود
خود به ایــن عرصه تعریــف و تنظیم کردهاســت.
شــاخصههایی کــه از دل دغدغههــای عمومی و
تجربهچنددههایتوفیقوشکستهایگوناگون
در این عرصهها برای ارزیابی برگزید ه شــدهاند و
معتقد اســت بیتوجهی به این معیارها میتواند
ما را دوباره در چرخه «شکست ،تالش و شکست»
گرفتار ســازد .از ســوی دیگر انتظار این است که
باشــگاهها ،هواداران و افکار عمومی به تناســب
توجه به این شــاخصها از مدیریت شهری انتظار
توجــه و یاریرســانی داشــته باشــند و بدانند که
مدیریتشهریبیتردیددربرابردرخواستهای
نامعقول ایستاده و از هدر رفت منابع ،ظرفیتها
و فرصتها جلوگیری خواهد کرد .اولین مالکی
که بسیار شایسته اهمیت اســت ،دارابودن عقبه
و پشتوانه اجتماعی است .شــاید بتوان در ورزش
قهرمانی بدون نیاز به این مالک به توفیق رسید،
اما نمیتوان فارغ از این ظرفیت انتظار همراهی
عمومــی و نهــادی داشــت .مدیریت شــهری نیز
نمیتوانــد منابــع و امکانــات خــود را به مســیر و
موضوعی معطــوف نماید کــه دایــره بهرهمندی
اجتماعیآنچندانوسیعنیست.نهمیخواهیم
و نه میتوانیــم منابع عمومــی را مصــروف عقبه
و پشتوانهســازی اجتماعــی بــرای یــک عرصه و
مــوردی نماییم؛ حتی اگــر از توفیق در آن مســیر
مطمئنباشیم.ازنظرمدیریتشهرییکباشگاه
ورزشــی که میخواهد قــدم در مســیر قهرمانی
بگذارد ،باید از عقبه و پشــتوانه محکم اجتماعی
برخوردار باشــد تــا در برهههای گوناگــون مدام
دست به دامان نهادها نشود و حیات و مماتش به
لطف و کرم نهادها خالصه نشود و آیا اصال چنین
تیمی خواهد توانســت اعتمــاد و همراهی مردم
را که مالک مهمی در توفیق یک باشــگاه اســت،
با خود داشــته باشــد؟ و کال رویکرد تیــمداری از

اخبار
ورزشی

ارسال تجهیزات ورزشی به مدارس
 ۱۸میلیارد ریال تجهیزات ورزشی و بهداشتی برای
توزیع در مدارس خراسان رضوی ارسال شد .معاون
تربیت بدنــی و ســامت اداره کل آمــوزش و پرورش
خراســان رضوی در حاشــیه این مراســم گفــت :این
کاروان در قالب ۴۷محموله شامل تجهیزات ورزشی
به ارزش  ۱۵میلیــارد ریال و تجهیزات بهداشــتی به
ارزش سه میلیارد ریال برای توزیع در مدارس ارسال
شده اســت .صفدر ســلطانی افزود :اقالم بهداشتی
شــامل جعبه کمک های اولیه و ملزومــات داخل آن
و تجهیزات ورزشــی شــامل انــواع تــوپ و تــور برای
ورزشهــای مختلــف و امکانــات دیگــر از جمله میز
تنیس ،میله بسکتبال و میله تور والیبال است.

بااعالمبرنامهرقابتهایجامحذفی

رقابت یحیی در زمین مهاجری

قرعهکشیمرحلهیکشانزدهمنهاییفصل۹۸-۹۹
جام حذفی فوتبال ایران در سالن کنفرانس ورزشگاه
آزادی انجام گرفت که مسابقات ۳۲تیم حاضر در این
مرحلهمشخصشدوتیمهایلیگبرتریرقبایخودرا
درنخستینبازیفصلجدیدجامحذفیشناختند.تیم
شهرخودروخراسانکهتابهاینجایکاردررقابتهای
لیگ برتر عملکرد بسیار خوبی داشته است ،در اولین
بازیاینفصلجامحذفیبایددرمقابلمربیمشهدی
به میدان برود .بر اســاس برنامه های اعالم شده  ،تیم
شهر خودرو باید به مصاف تیم نساجی مازندران برود
که تقابل یحیی گل محمدی با رضا مهاجری که چند
فصل هدایت نماینده اســتان در لیگ برتــر را بر عهده
داشت،جذابودیدنیاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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•سرپرست غیرقانونی!

حمایتهایمدیریتشهرینمیباشد.یکیدیگر
از موضوعاتی که موجب میشود ،انگیزه مدیران
برای ورود جهت پاســخ به مطالبــات اینچنینی
افزایش یابد ،آرامش و امنیت نسبی مالی باشگاه
هاست.آیاانتظارمعقولیاستکهبرخیباشگاهها
مدیریت شــهری را به مثابه اسپانســر و خزانهدار
خود ببینند!؟ قطعا نه مدیران شــهری و نه مردم
که ترکیب هــواداران یک باشــگاه را نیز همانها
تشــکیل میدهند ،عالقــهای ندارند که شــاهد
صــرف بودجههــای هنگفــت و تمرکــز مدیــران
شهریشانبهیکباشگاهوعرصهخاصیباشند.
باشــگاههایی کــه دارای اسپانســر و حامی مالی
هستند ،در اولویت حمایتهای مدیریت شهری
قرار میگیرند؛ چرا کــه در اینصــورت نیازی به
گرفتارآمدنمدیریتشهریبهدلمشغولیهای
فوقالذکر و پذیرش نقش و کار ویژههای جدید و
طاقتفرسا نیســت.یکی از بزرگ ترین ایراداتی
که به ســرمایهگذاریهای پیــش از این در عرصه
ورزش قهرمانی میتوان وارد کــرد ،عدم نظارت
بر این منابع جهت صرف در استان ،شهر مشهد و
ساکنانآناست.لذایکیدیگرازموضوعاتیکهبر
آنتاکیدویژهایداریمتوجهبهظرفیتهایبومی
و تالش ســکانداران و ســرمایهگذاران باشگاهها
درجهتتعالیوشکوفاییاستعدادهایاینشهر
وخطهاست.
تاسفآور است که اثر و ثمر این سرمایهگذاریها
پایدار نبوده و به رشــد و توسعه شــهرهای دیگر و
استعدادهایآنهامنجرشدهاست!درحالیکه
خراسان و مشهد در بسیاری از ورزشها همواره
ســرآمد یا مهد اســتعدادها بودهاند .لذا اگر ما به
دلیلاثرتوفیقاتورزشقهرمانیبرافزایشنشاط
اجتماعی قصد داشته باشــیم به این عرصه ورود
کنیم،بایدخاطرمانازصرفاینهزینههادرمسیر
شکوفایی اســتعدادهای ناب این شهر هم راحت
باشد.بهخصوصتوجهبهاستعدادساکنانمناطق
کمبرخوردارمشهدکهبارهاشاهدافتخارآفرینی
آنان در عرصههای ملی و جهانی بودهایم .در این
مواردهمچنینتوجهبهعدالتجنسیتیوحرکت
درمسیربرابریهایبیشترجنسیتیموردتاکید
ماســت و اگر شــاهد باشــیم باشــگاهی در حوزه
زنان موفق عمل میکند و تالش دارد شکافها و
نابرابریهایموجوددراینعرصههاراترمیمکند،
ازآنحمایتخواهیمکردودراولویتتوجهاتما
قرارخواهدگرفت.
درپایانالزماستباردیگرخاطرنشانسازمکهاگر
مدیریتشهریمشهدقصدورودجدیتربهعرصه
ورزش قهرمانی دارد ،باید باشــگاه و عرصهای را
بیابدکهواجداینویژگیهاستوبهمسیرحمایت
ازآنانورودکندواالبابیتوجهیبهاینشاخصها
ممکناستبههمانچرخهآزاردهندهفوقالذکر
وارد شــده ،نه تنها ثمر و آوردهای نداشته که هدر
رفتقابلتوجهمنابعراهمبههمراهداشتهباشد.

تنـــیس
دراغما!
خانواده تنیس استان

پس از  13ماه همچنان
بدون رئیس است

مصطفی فاطمیان-بالتکلیفــی برخی از هیئت
های ورزشی خراســان رضوی بحث امروز و دیروز
نیســت ،بلکه ســال هاســت ایــن معضــل گریبان
ورزش اســتان را گرفته اســت .بســیاری از هیئت
های ورزشــی اســتان برای مدت های طوالنی در
دورههایمختلفباسرپرستادارهشدهاندوحتی
اکنون هم به همین روال مدیریت می شوند.
وضعیــت بیشــتر این هیئــت هــای ورزشــی که با
سرپرست اداره می شوند ،چندان مطلوب نیست
و روز به روز شاهد افت شرایط آن ها هستیم .چراکه
برخی از سرپرست ها فقط نامشــان باالی سر این
هیئت های ورزشــی دیده می شود و یا یک پایشان
در خارج از کشــور اســت یا به دنبــال بیزنس های
خود هستند و وقتی برای رسیدگی به امور هیئت
ندارند!
وقتی هم نوبت به برگزاری مجمــع هرکدام از این
هیئت ها می رسد ،اداره کل ورزش و جوانان توپ
را به زمین فدراســیون مربوط می اندازد و از طرف
دیگر آن فدراســیون هم مقصر تعویق در برگزاری
مجمــع را اداره کل ورزش و جوانــان مــی داند که
در ایــن بیــن ورزشــکاران آن رشــته همچنــان در
بالتکلیفی به سر می برند.
در بالتکلیفی هیئت های ورزشی خراسان رضوی

همان بس کــه بدانیم یکــی از هیئت های اســتان
بیش از یک سال است بدون رئیس اداره می شود
و وضعیت بسیار آشفته ای دارد.
هیئت تنیس خراســان رضوی این روزها شــرایط
خوبینداردوورزشکارانآنمدتهاستدرانتظار
آمدن رئیس جدید هستند که این افت فاحش را از
بین ببرد و راهی برای خروج از بحران پیدا کند.
این هیئت ورزشــی از آبان مــاه  95بــرای کمتر از
دو ســال با ریاســت محمدرضا تدین اداره شــد که
اختالفات او با مجید شایســته رئیس فدراســیون
تنیس ســرانجام به اســتعفایش در مــرداد ماه 97
منجر شــد .اختالفات تدین با رئیس فدراســیون
به حدی بــاال گرفته بود که برخی در پشــت صحنه
درخواســت برگــزاری مجمــع فــوق العــاده برای
برکناری وی را داشتند .اما آقای رئیس ترجیح داد
پیش از هرگونه اتفاقــی قید ادامه حضور در تنیس
اســتان را بزند .حــدود  20روز پس از ایــن اتفاق،
باالخره امرا ...ســجادیان مدیر مجموعه ورزشــی
ســجاد مشــهد به عنوان سرپرســت هیئت تنیس
خراسان رضوی منصوب شــد تا طی سه ماه زمینه
برگزاریمجمعانتخابرئیسجدیدرافراهمکند،
اما او نه تنها نتوانست این کار را انجام دهد بلکه به
مدت 11ماه هم سرپرست ماند!

حکم سرپرســتی ســجادیان بــرای هیئت تنیس
خراسان رضوی سه ماهه بود که به ادعای خودش
برای ســه ماه دیگر هم حکم تمدیدش را دریافت
کرد ،امــا با توجه به اســتعفای وی در مــرداد ماه،
برای پنج مــاه به صــورت غیر قانونی مســئولیت
سرپرستی هیئت تنیس استان را برعهده داشت.
درمدتسرپرستیاونهتنهامجمعانتخابرئیس
هیئت تنیس خراســان رضوی برگزار نشد ،بلکه
وضعیت این رشته در استان روز به روز بدتر شد و
صدای اعتراض ورزشکاران را هم درآورد .وقتی
دلیل این همه تعویق در برگــزاری مجمع هیئت
تنیس را جویــا می شــویم ،اعالم مــی کنند ثبت
نام افراد بــرای کاندیداتوری مجمع انجام شــده
ولی به دلیــل این که زمــان برگــزاری آن بارها به
تعویق افتاده اســت بایــد دوباره ثبت نــام از افراد
انجام شود.
آقای سرپرســت که چند ماهی امور هیئت تنیس
اســتان را رها کرده بود و پیگیر برگــزاری مجمع
انتخاب رئیس نبود ،سرانجام حدود یک ماه پیش
قید حضــور غیرقانونی در ایــن هیئــت را زد و از
عنوان سرپرســتی کناره گیری کرد .او از هیئتی
بیرون آمد که شــرایطش در یک ســال گذشته به
شدت بغرنج شده بود و افت فاحش تنیس استان
برای همه نمایان گشــت؛ پس می تــوان این طور
برداشــت کرد که آقای سرپرست بهترین تصمیم
را گرفتــه و خــودش را بــا درایــت از این بــازی دو
سرباخت کنار کشیده است.
سجادیان،سرپرستسابقهیئتتنیسخراسان
رضوی ،دربــاره کناره گیری اش از این ســمت به
خبرنگار ما می گوید 14 :مردادماه از سرپرستی
هیئت تنیــس کناره گیری کــردم و تــا این لحظه
خبــری از معرفی سرپرســت جدید نبوده اســت.
دوست نداشتم دیگر در این هیئت بمانم ،چراکه
حمایــت هــای الزم از مــا صــورت نمــی گرفت و
پس از آن که فدراســیون تنیس دیگر برایم ابالغ
سرپرستی نزد ،من هم کارها را متوقف کردم.

مشکالتهیئتتنیس
استان پس از این همه
کش و قوس در یک سال
گذشته اکنون به اوج
خود رسیده و بیش از
یک ماه است که همان
سرپرست غیرقانونی
را هم باالی سر خود
نمیبیند

پروندهنیمفصلاوللیگبرترفوتسالامروزبستهمیشود

فاطمیان -هفته سیزدهم و پایانی لیگ برتر
فوتسال کشور با میزبانی تیم فرش آرای مشهد
ازنمایندهبهبهانهمراهخواهدبود.
تیم فوتسال فرش آرا که هفته گذشته موفق
شد در یک بــازی پر تنش و جنجالی میزبان
صدرنشینخودگیتیپسنداصفهانرابانتیجه
 3بر  3متوقف کند ،باید از ساعت  18امروز
چهارشنبه  27شهریور مــاه در سالن شهید
بهشتی مشهد به مصاف اهورای بهبهان برود.
فــرش آرایــی ها در حالی گــام به ایــن مسابقه
خواهند گذاشت که پس از شکست در دو هفته
ابتدایی لیگ برتر مقابل ستارگان ورامین و
سنایچ ساوه  ،هیچ بازی را در برابر حریفان
مغلوبنشدهاندوازهفتهسوملیگبرترفوتسال
کشور رونــد شکست ناپذیری خــود را حفظ
کردهاند.
نماینده مشهد در لیگ برتر فوتسال کشور در
این فصل از مجموع  12بازی ،موفق به کسب

 5پیروزی و  5تساوی شده و با  20امتیاز در
جایگاهسومجدولردهبندیقرارگرفتهاست.
همچنینتیمهایفوتسالگیتیپسنداصفهان
و سن ایچ ساوه نیز با 23امتیاز باالتر از فرش آرا
درجایگاهاولودوملیگبرترحضوردارند.
البته فرش آرایی ها در حالی در جایگاه سوم
لیگ برتر قرار گرفته اند که تیمی همچون مس
سونگون به دلیل حضور در مسابقات باشگاه
هایآسیاچهاربازیکمترازسایرحریفاندارد
و ممکن است با نتیجه گیری در این بازی ها،
جایگاهتیمهایباالنشینرادچارتغییرکند.
تیمفوتسالفرشآرایمشهددرحالیازمهمان
خوداهوراپذیراییمیکندکهتیمبهبهانیهفته
گذشته برابر سن ایچ ساوه با نتیجه 6بر 4تن به
شکست داده و اکنون با  14امتیاز در جایگاه
نهمجدولردهبندیلیگبرترقرارگرفتهاست.
بدون شک آخرین دیدار فرش آرا برابر اهورای
بهبهان حساس خواهد بود ،چراکه تیم اهورا با

دخترانفوتبالیست
در تورنمنت کافا

کرد
و
ق ــرار
اســــت  ۹آبـــــان مــاه
این بازیها برگزار شود.
البته تــاریــخ دقــیــق بــرگــزاری
مرحله پلی آف هــنــوز مشخص
نیست و تیمها باید بازیهای خود
را در نیم فصل دوم برگزار کنند تا تاریخ دقیق
برگزاریپلیآفمشخصشود.

رشد چشمگیر حضور بانوان در بدنسازی

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان
رضــوی گفــت :حضــور بانــوان در بدنســازی و
پرورش اندام ،رشــد چشــمگیری داشته است
که بر این اساس در ســال  96حدود  30درصد
از ورزشــکاران ســازمان یافته را بانوان تشکیل
میدادند و در سال  97این آمار  ،حضور بیش از
 50درصدی بانوان را نشان میدهد.
سروشپورآزاددرمجمععمومیسالیانههیئت

بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی افزود:
در ســال  96تعداد ورزشکاران ســازمان یافته
در استان حدود ســه هزار نفر بود که این تعداد
در ســال  97به  12هزار نفر افزایش یافت .وی
ادامه داد :نکته قابل توجــه در این آمار افزایش
حضور بانوان در رشته بدنسازی و پرورش اندام
اســت که بر این اساس در ســال  96حدود 30
درصد از ورزشــکاران ســازمان یافتــه را بانوان

•سرپرست جدید

«البته گفته می شــود که قرار اســت سلطنت حق
نظر نایب رئیس هیئت تنیس خراســان رضوی به
عنوان سرپرســت جدید این هیئت مشغول به کار
شــود»؛ حق نظر در این بــاره به خراســان رضوی
میگویــد :هیئت تنیــس اســتان حدود یــک ماه
اســت که توســط من اداره می شــود .البتــه هنوز
حکمی از فدراســیون تنیس دریافت نکرده ام اما
صحبتهایی شــده تا به عنوان سرپرست معرفی
شوم و زمینه برگزاری مجمع را فراهم کنم.
به هرحال انتظار می رود اداره کل ورزش و جوانان
خراســان رضوی با مســئوالن فدراســیون تنیس
رایزنی هایی داشته باشد تا هرچه زودتر وضعیت
معرفی سرپرست و فرایند برگزاری مجمع انتخاب
رئیس جدید این هیئت مشخص شود.

فوتبالی

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام بیان کرد:

تشکیل میدادند و در سال  97این آمار ،حضور
بیش از  50درصدی بانوان را نشــان میدهد.
وی اضافه کرد :در شــش ماه ابتدای امسال نیز
تعداد ورزشکاران ســازمان یافته 10 ،هزار نفر
بوده که 70درصد از این تعداد را بانوان تشکیل
میدهند .در این زمینه افزایــش حضور بانوان
نیازمند یــک برنامه ریــزی ویژه برای این قشــر
است.پورآزاددربارههیئتهایشهرستانبیان

مشــکالت هیئت تنیس اســتان پس از این همه
کش و قوس در یک ســال گذشــته اکنون به اوج
خود رســیده و بیــش از یک ماه اســت کــه همان
سرپرســت غیرقانونی را هم باالی سر خود نمی
بیند .جالب تر این جاســت که در همین شرایط
هم خراســان رضــوی میزبانــی مســابقات لیگ
دسته اول تنیس کشــور و همچنین رقابت های
قهرمانی تنیس دختران نونهال کشور را برعهده
داشته است!
نکته تاسف بار آن اســت که هیئت تنیس استان
بــه دلیل واگــذاری زمین هــای تنیــس به بخش
خصوصــی ،منبع درآمــدی هم نــدارد و زیــر بار
هزینههــای ورزشــکارانش هم مانده اســت .آن
قدر شرایط نابسامانی پیرامون این هیئت وجود
دارد که حتی هزینه اعزام تنیسورها به مسابقات
قهرمانــی کشــور توســط خانــواده هــای آن هــا
پرداخت می شــود و اگر کسی مســئولیت هزینه
های سفر مربی تیم را هم قبول نکند که مجبورند
بدون او گام به رقابت های کشوری بگذارند.
به تازگی فدراســیون تنیس هم دچــار تغییراتی
شــده و مجید شایســته پس از  10ســال ریاست
مجبور به کناره گیری از این پســت شــده است و
نامنی به عنوان سرپرســت این فدراســیون روی
کار آمده اســت کــه با ایــن شــرایط بعید بــه نظر
می رســد به این زودی ها شــاهد ثبت نام مجدد
کاندیداهــا و برگــزاری مجمــع انتخــاب رئیس
جدیــد هیئــت تنیــس اســتان باشــیم ،چراکه تا
تکلیــف انتخابــات فدراســیون و روی کار آمدن
رئیس جدید مشخص شود ،شاید تنیس خراسان
رضــوی دومین ســال با سرپرســتی خــود را هم
سپری کند .هرچند هم اکنون مهم ترین دغدغه
بــرای هیئت تنیــس اســتان انتخاب سرپرســت
جدید اســت تا با روی کار آمــدن ،کمی وضعیت
این رشته را سروســامان بدهد و بعد از آن زمینه
برگزاری مجمع را فراهم کند.

اخبار

فرشآرا به دنبال ادامه روند شکست ناپذیری
انگیزهبسیارزیادیبرابرتیمسوملیگبرتربه
میدانخواهدرفتوازطرفدیگرفرشآرایی
هاهمقصددارندحداکثرامتیازاینمسابقهرا
کسبکنندتاهمبهروندشکستناپذیری
خود ادامه دهند و هم در باالی جدول
به ثبات بهتری برسند .با برگزاری
دیدارهای هفته سیزدهم لیگ
بــرتــر ،بــازیهــا در نیم
فــصــل اول به
پـــایـــان
مـــیرســـد و
باشگاهها به تعطیالت
نیم فصل میروند .همچنین
قــرار است نیم فصل دوم مسابقات
لیگ برتر پــس از پــایــان بازیهای تیم ملی
فوتسال کشورمان در مقدماتی جام ملتهای
آسیاآغازشود .سازمانلیگبرترفوتسالتاریخ
شروعدقیقمسابقاتدرنیمفصلدومرااعالم

•میزبانی بدون رئیس

کرد 27 :شهرستان ما فعال هستند که در این
میان 16شهرستان،حکمریاستهیئتدارندو
دربقیهشهرستانهانیزپیگیراخذحکمریاست
هیئت هستیم.وی ادامه داد :برنامه ریزی شده
استدرششماهدومامسال،میزبانیمسابقات
استانی را در شهرســتان ها داشته باشیم و این
مسابقات را ابتدا در شهرســتان های نیشابور،
سبزوار و تربت حیدریه برگزار خواهیم کرد.

دخــــتــــران فــوتــبــالــیــســت ایــــــران بـــا ح ــض ــور دو
ورزشکار خراسانی،قهرمانتورنمنتکافاشدند .تیم
ملی فوتبال نوجوانان دختر ایران در آخرین دیدار از
تورنمنتآسیایمرکزی،موسومبهکافامقابلمیزبان
به میدان رفت و به پیروزی رسید .ملی پوشان ایران
با شکست  3بر  2ازبکستان به عنوان قهرمانی این
تورنمنتدستیافتند.الههافشاردوستونادیافالح
از خراسان رضوی در این رقابت ها در تیم ملی فوتبال
زیر ۱۵سالبانوانکشورحضورداشتند.

استعفایعنایتیازقشقایی
رضا عنایتی ،سرمربی خراسانی تیم فوتبال قشقایی
شــیراز ،از ســمت خود اســتعفا کرد .رضا عنایتی در
ابتــدای فصل لیگ دســته یــک کشــور  ،هدایت تیم
قشــقایی را برعهده گرفت  ،اما بعد از  5هفته حضور
در این تیم تصمیم گرفت از ســمت خود استعفا کند.
عنایتــی در اعتــراض بــه مشــکالت مالی باشــگاه و
پرداخت نشــدن حــق و حقــوق بازیکنــان در نهایت
در حمایــت از بازیکنــان تیمــش تصمیــم به اســتعفا
گرفت و دیروز هم با تســویه حســاب با باشــگاه از این
تیم جدا شد.با این شــرایط باید منتظر ماند و دید در
نهایت مدیران باشگاه قشــقایی چه زمانی سرمربی
ایــن تیــم را معرفــی مــی کننــد .رضا
عنایتــی در هفتــه پنجــم در دربــی
شــیراز که بین تیمهای فجر شهید
سپاســی و قشــقایی برگــزار شــد
 2بریکشکستخورد.عنایتی
در هفتــه اول پیــروزی جالب
توجهی به دســت آورد.اما
در ادامــه یک تســاوی
و  3شکســت را
متقبــل
شد.

